ROUTEBESCHRIJVING
S.P.A.H. THERA BALVERS
Rozenhof 33, 3311JT, Dordrecht
Vanuit richting Breda en Rotterdam (A16):
Neem de afslag Dordrecht Centrum.
Volgen richting Centrum. Je rijdt op de Laan der Verenigde Naties.
Zie volledige parkeermogelijkheden en loopafstanden onderaan.
Vòòr het spoorviaduct is er rechts een parkeerterrein (P Weeskinderendijk).
Onder het spoorviaduct door en gelijk rechtsaf slaan (bij stoplicht).
Links ligt winkelcentrum Maasplaza, waar ook geparkeerd kan worden.
Doorrijden of lopen terwijl je het spoor rechts houdt.
Over heuveltje en dan 1e links is de Rozenhof.
Je kunt ook in de Rozenhof in de straat parkeren, is alleen iets duurder.
Groot statig pand in het midden is nummer 33.
Bel: "SPAH, Geweldloze Communicatie", nummer 211.
Vanaf Utrecht/Gorinchem (A15):
Op de A15 neem je de afslag Dordrecht.
Bij de verkeerslichten sla je linksaf richting Dordrecht.
Over de brug bij Papendrecht 2e afslag rechts (richting Werkendam).
Bij stoplichten linksaf slaan.
Alsmaar rechtdoor (spoor ligt aan de rechterhand).
Bij 2e stoplicht rechts over de spoorbaan en gelijk weer links bij stoplichten.
Weg vervolgen (spoor ligt nu aan de linkerhand).
Voor het Centraal Station langs, rechtdoor aanhouden.
Daarna is de 4e en 5e straat rechts de Rozenhof (éénrichtingsverkeer).
Om te parkeren doorrijden, zie parkeermogelijkheden en loopafstanden onderaan.
Je kunt ook bij de Rozenhof in de straat parkeren, is alleen iets duurder.
Groot statig pand in het midden van de Rozenhof is nummer 33.
Bel: "SPAH, Geweldloze Communicatie" nummer 211.
Met de trein:
Uitstappen op Centraal Station Dordrecht. Uitgang Centrum nemen.
Met rug naar station staand, linksaf slaan.
Alsmaar rechtdoor lopen (spoor ligt aan de linkerhand)
Na het schoolmuseum is de 3e straat rechts de Rozenhof
Groot statig pand in het midden is nummer 33.
Bel: "SPAH, Geweldloze Communicatie" nummer 211.
Parkeren:
Bij de Rozenhof. Betaald parkeren bij de parkeermeter of via parkeer app.
P Weeskinderendijk. Gratis parkeren (24 uur) – wel je kenteken invoeren bij de

parkeermeter aan het begin van het parkeerterrein! Na de eerste 24 uur wordt het betaald
parkeren. Van hieruit loop je in 8 minuten naar de Rozenhof.
P Maasplaza (Korte Parallelweg 221, bij de AH). Eerste uur gratis, daarna betaald parkeren.
3 minuten loopafstand van de Rozenhof.
Parkeergarage Spuihaven (aan Spuiboulevard) op 5 minuten loopafstand, betaald parkeren.

